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  Rendelet   
Határozat  normatív 

  hatósági 
 x egyéb 

 
A döntéshez egyszerű X  

minősített  többség szükséges. 
 
     
 
Az előterjesztés a kifüggesztési helyszínen közzétehető:  
  

igen X 
nem  

 
  
Az előterjesztést nyílt ülésen kell tárgyalni. X 

  
Az előterjesztést zárt ülésen kell tárgyalni.  

  
Az előterjesztés zárt ülésen tárgyalható.  
 
 
 



Tisztelt Bizottság! 
 
 
A Budapest, IX. kerület Ferenc körút - Üllői út sarkán üzemelő légszennyezettség-mérő állomás 
adatainak feldolgozásával, értékelésével kapcsolatos feladatokat 2006 óta Túri Ágnes látja el.  

Munkáját az elmúlt évek során kimagasló szakértelemmel, pontosan, határidőre elvégezte, 
folyamatosan figyelemmel kísérte a mérőállomás működését, mind a megelőző, mind pedig a 
nagykarbantartással összefüggő szervizelést felügyelte. Az általa elkészített adatértékelést a Budapest 
Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata számára havonta írásos és elektronikus formában 
átadta.  

Túri Ágnessel 2013. december 20. napján Megbízási Szerződést kötött Önkormányzatunk, 2014. 
január 1. napjától 2014. december 31. napjáig tartó határozott időtartamra. 
Figyelemmel a hatályos pénzügyi szabályokra a 2015. évi költségvetési rendelet elfogadásáig tartó 
átmeneti gazdálkodás időtartama alatt kizárólag az előző évi kiadások előirányzatán belüli kiadások 
arányos (1/12-ed) teljesítésére jogosult a Bizottság. 
A folyamatos feladatellátás érdekében a fenti pénzügyi szabályokat figyelembe véve a hatályos 
megbízási szerződés befejező időpontját 2014. december 31. napjáról 2015. február 28. napjára 
szükséges módosítani. 
 
 

Mindezek alapján Kérem a T. Bizottságot, hogy az előterjesztést megtárgyalni és a határozati 
javaslatot elfogadni szíveskedjen. 
 

 
Budapest, 2014. december 12. 
 
        Görgényi Máté s.k. 
                  elnök 
 
 

 
Határozati javaslat: 
 
 

1.) A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság úgy dönt, hogy a 2013. 
december 20. napján kelt, a Ferenc körút - Üllői út sarkán üzemelő légszennyezettség-mérő 
állomás adatainak feldolgozása, értékelése tárgyában kötött megbízási szerződésben a 
szerződés időbeli hatályát 2014. január 1. napjától 2015. február 28. napjáig terjedő 
időtartamra módosítja, a 3205. környezetvédelmi költségvetési sor terhére. 

 
Határidő: 2014. december 31. 
Felelős: dr. Bácskai János polgármester 

 
 

2.) A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság felkéri a Polgármester  
Urat, hogy gondoskodjon az 1. sz. határozatban foglaltak szerinti szerződés módosítás 
aláírásáról. 

 
 Határidő: 2014. december 31. 

      Felelős: dr. Bácskai János polgármester 
 

 


